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ABSTRACT 
 
 

Prediabetes is a major health problem in the world. Prediabetes condition if not 

controlled will turn into diabetes mellitus. Diabetes mellitus has become one of the 

causes of death in the entire population of the world. Diabetes mellitus can be 

prevented, delay the arrival or eliminated by early detection in patients with 

prediabetes condition by checking blood glucose so it can reduce the incidence of 

diabetes mellitus. The changing pattern of disease from infectious disease to non- 

communicable disease is a major factor of morbidity and mortality problem in the 

world. Non-communicable disease that public health problem is hypertension. High 

blood pressure is a risk factor causing insulin resistance which is a major cause of 

increased blood glucose, so that people who suffer from hypertension have an 

increased risk of blood glucose. Therefore, this study aims to descriptive patient 

hypertension with prediabetes events in Puskesmas of South Cimahi. This research 

was descriptive which measures the dependent and independent variables in 

Puskesmas of South Cimahi period December 2016-Februari 2017 with a sample 

of 26 people in the form of blood pressure and blood glucose checks to hypertension 

patients Puskesmas of South Cimahi. Analysis of the data against two variables are 

prediabetes as dependent variable where hypertension as independent variables. 

The result showed the majority of patients aged over 40 years (92,3%), women 

(80,8%), hypertension grade 1 (73,1%), prediabetes (69,2%). 
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ABSTRAK  

 

Prediabetes merupakan salah satu masalah kesehatan yang besar di dunia. Kondisi 

prediabetes  apabila tidak  dikendalikan  akan  berubah  menjadi  diabetes  melitus. 

Diabetes melitus telah menjadi salah satu penyebab kematian di seluruh penduduk 

di dunia. Diabetes melitus dapat dicegah, ditunda kedatangannya atau dihilangkan 

dengan melakukan deteksi awal pada pasien dengan kondisi prediabetes dengan 

melakukan  pemeriksaan  glukosa  darah  sehingga  dapat  menurunkan  insidensi 

penyakit  diabetes  melitus.  Perubahan  pola  penyakit  dari  penyakit  infeksi  ke 

penyakit tidak menular merupakan faktor utama masalah morbiditas dan mortalitas 

di  dunia.  Penyakit  tidak  menular  yang  menjadi  masalah  kesehatan  adalah 
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hipertensi.  Penyakit  tekanan  darah  tinggi  merupakan  salah  satu  faktor  risiko 

menimbulkan  resistensi  insulin  yang  merupakan  penyebab  utama  peningkatan 

glukosa   darah,   sehingga   orang   yang   menderita   hipertensi   memiliki   risiko 

peningkatan glukosa darah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 

menggambarkan karakteristik pasien hipertensi dengan prediabetes di Puskesmas 

Cimahi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang 

menggambarkan karakteristik pasien hipertensi dengan prediabetes berdasarkan 

usia, jenis kelamin, derajat hipertensi dan prediabetes di Puskesmas Cimahi Selatan 

periode   Desember   2016-Februari   2017   dengan   sampel   26   orang   berupa 

pemeriksaan  tekanan  darah  dan  pemeriksaan  glukosa  darah  kepada  pasien 

hipertensi di Puskesmas Cimahi Selatan. Analisa data terhadap 2 variabel, yakni 

prediabetes sebagai variabel terikat sedangkan hipertensi sebagai variabel bebas. 

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pasien hipertensi berusia lebih dari 

40 tahun (92,3%), jenis kelamin terbanyak adalah perempuan (80,8%), responden 

yang mengalami hipertensi derajat 1 (73,1%), pasien hipertensi yang mengalami 

prediabetes ( 69,2%). 
 
 

Kata kunci: Hipertensi, Prediabetes, Resistensi Insulin 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 

Transisi  epidemiologi  yang  paralel  dengan  transisi  demografi  dan  transisi 

teknologi di Indonesia telah mengakibatkan perubahan pola penyakit dari penyakit 

infeksi ke penyakit tidak menular (PTM) yang merupakan faktor utama masalah 

morbiditas  dan  mortalitas.1  Salah  satu  penyakit  tidak  menular  yang  menjadi 

masalah kesehatan yang sangat serius saat ini adalah hipertensi. Pada abad ke-21 

ini  diperkirakan  terjadi  peningkatan  prevalensi  dan  insidensi  dari  hipertensi. 

Laporan dari Wolrd Health Organization (WHO) memperkirakan pada tahun 2020 

akan menyebabkan 73% kematian dan 60% seluruh kesakitan di dunia.1,2 

Menurut World Health Organization (WHO) dan the International Society of 

Hypertension (ISH), saat ini terdapat 600 juta penderita yang mengalami hipertensi 

di  seluruh  dunia,  dan  3  juta  diantaranya  meninggal  setiap  tahunnya.4  Negara 

Amerika Serikat menurut hasil the National Health Nutrition Examination Survey 

(NHANES) memiliki prevalensi hipertensi 28,7% atau sekitar 58,4 juta penduduk 

mengalami hipertensi, hal ini meningkat seiring bertambahnya usia. Individu yang 

berusia diatas 60 tahun memiliki risiko hipertensi dengan prevalensi 65,4%..3
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Berdasarkan American Diabetes Association (ADA), 54 juta dewasa terkena 

prediabetes  di  Amerika.  Pada  negara  maju  seperti  Amerika  Serikat,  penting 

diketahui bahwa ada sejumlah 57 juta orang dalam kriteria prediabetes. Secara 

global diseluruh dunia diperkirakan terdapat 314 juta orang dengan prediabetes saat 

ini, dan akan meningkat menjadi 418 juta pada tahun 2025.4 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) menunjukkan bahwa prevalensi 

prediabetes  di  Indonesia  cukup  tinggi,  yakni  mencapai  10,2%  yang  dilihat 

berdasarkan kadar glukosa darah puasa, sehingga diperkirakan terdapat sekitar 24 

juta penduduk di Indonesia telah menderita prediabetes.5-6 

Hipertensi  merupakan  manifestasi  gangguan  keseimbangan  hemodinamik 

sistem kardiovaskular, dengan patofisiologinya adalah multi faktor, sehingga tidak 

bisa diterangkan dengan hanya satu mekanisme tunggal. Menurut Kaplan hipertensi 

banyak   menyangkut   faktor   genetik,   lingkungan   dan   pusat-pusat   regulasi 

hemodinamik. Kalau disederhanakan sebetulnya hipertensi adalah interaksi cardiac 

output (CO) dan total peripheral resistence (TPR).7 

Menurut the American Diabetes Association and US Departement of Health 

and Human Service, Prediabetes adalah suatu tahapan dimana kadar glukosa di atas 

normal tetapi masih dibawah kadar glukosa darah untuk mendiagnosis diabetes. 

Prediabetes tidak menunjukkan adanya tanda dan gejala sehingga individu biasanya 

tidak mengetahui peningkatan kadar glukosa dalam darah jika tidak dilakukan 

pemeriksaan glukosa darah. Hal ini dapat ditentukan kondisi prediabetes mencakup 

Glukosa  Darah  Puasa  Terganggu  (GDPT)  dan  ataupun  Toleransi   Glukosa 

Terganggu (TGT).8 

Beberapa teori menjelaskan terdapat empat bagian penting dari kondisi sindrom 

resistensi  insulin  sebagai  berikut  obesitas  sentral,  hipertensi,  resistensi  insulin 

akibat kondisi hiperinsulinemia dan dislipidemia ditandai dengan rendahnya tingkat 

high-density lipoprotein (HDL) dan tingginya serum trigliserida. Penyakit tekanan 

darah tinggi merupakan salah satu faktor risiko diabetes melitusTekanan darah 

tinggi  salah  satunya  dapat  menimbulkan  resistensi  insulin  yang  merupakan 

penyebab  utama  peningkatan  glukosa  darah,  sehingga  orang  yang  menderita 

hipertensi memiliki risiko menderita diabetes melitus.9-10
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METODE PENELITIAN 
 

Rancangan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode 

deskriptif   dengan   melihat   gambaran   karakteristik   pasien   hipertensi   dengan 

prediabetes di Puskesmas Cimahi Selatan berdasarkan usia, jenis kelamin, derajat 

hipertensi  dan  prediabetes.  Cara  pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  cara 

consecutive  sampling  yaitu  sesuai  dengan  kedatangan  pasien  yang  memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi sampai minimal jumlah sampel terpenuhi. 

Objek Penelitian 

 

Objek  penelitian  ini  adalah  semua  pasien  hipertensi  yang  berobat  jalan  di 

Puskesmas  Cimahi Selatan.  Kriteria inklusi  pada penelitian  ini  adalah  Seluruh 

pasien hipertensi yang berobat jalan yang bersedia menjadi responden penelitian di 

Puskesmas  Cimahi  Selatan,  Pasien  yang  bersedia  melakukan  puasa  minimal 

delapan jam atau semalaman untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan glukosa 

darah dan pasien yang bersedia mengikuti penelitian ini dan meminta persetujuan 

pada responden penelitian. Sedangkan kriteria eksklusinya adalah Seluruh pasien 

yang  terdiagnosis  dengan  diabetes  melitus  dan  Seluruh  pasien  yang  memiliki 

riwayat keluarga diabetes melitus. 

Variabel Penelitian 

 

Pada penelitian  ini  terdapat  dua macam  variabel  penelitian,  yaitu  variabel 

terikat  (dependen)  dan  variabel  bebas  (independen).  Variabel  terikat   yaitu 

prediabetes, sedangkan variabel bebas yaitu hipertensi. 

Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini, langkah-langkah penelitian perlu dipersiapkan agar dalam 

pelaksanaan,  pengolahan  serta  penyusunan  laporan  penelitian  dapat  berjalan 

dengan baik. Langkah-langkah penelitian terdiri dari tahap persiapan penelitian, 

pelaksanaan penelitian serta pembuatan laporan. 

Tahap  persiapan  penelitian  dimulai  dengan  mengajukan  tema  dan  judul 

penelitian.  Setelah  judul  disetujui  oleh  dosen  pebimbing,  peneliti  melakukan 

pencarian kepustakaan mengenai gambaran karakteristik pasien hipertensi dengan 

prediabetesPenelitian  ini  diawali  dengan  mencari  kepustakan  yang  relevan,
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misalnya textbook,  jurnal,  dan  majalah  ilmiah.  Setelah  terkumpul  sumber data 

mengenai  hal  tersebut  dilakukan  penyusunan  laporan  penelitian.  Penyusunan 

proposal  usulan  penelitian  dilakukan  untuk  mempersiapkan  seminar  usulan 

penelitian sehingga dapat memperlancar proses penelitian yang akan dilakukan. 

Selain itu, pada tahap persiapan penelitian ini peneliti melakukan observasi ke 

Puskesmas  Cimahi  Selatan  dan  mengajukan  surat  permohonan  izin  penelitian 

kepada  Kepala  Puskesmas  Cimahi  Selatan  dan  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kota 

Cimahi. 

Tahap penelitian dimulai setelah proposal usulan penelitian disetujui, peneliti 

melakukan penelitian dengan data primer yaitu peneliti melakukan pengukuran 

tekanan   darah   dengan   menggunakan   sphygmomanometer   dan   melakukan 

pengukuran kadar glukosa dan  dengan menggunakan glukosameter. Pengukuran 

dilaksanakan  setelah  responden  diperiksa  dan  terdiagnosis  oleh  dokter  serta 

menjawab pertanyaan dan dilakukan pemeriksaa tekanan darah, glukosa darah agar 

memenuhi kriteria inklusi. 

Tahap laporan hasil penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah 

data sesuai dengan kriteria inklusi. Setelah data diolah, peneliti menyusun laporan 

penelitian kemudian mempresentasikan hasil penelitian dalam sidang skripsi. 

 

Analisis Data 

 

Data  yang  terkumpul  diolah  secara  komputerisasi  untuk  mengubah  data 

menjadi informasi. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data dimulai dari : 

1.   Editing, yaitu memeriksa kebenaran data yang diperlukan 

2.   Coding, yaitu mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka 

atau bilangan 

3.   Data entry, yaitu memasukkan data hasil pemeriksaan dan pengukuran subjek 

penelitian ke dalam program komputer 

4.   Cleaning,  yaitu  apabila  semua  data  dari  subjek  penelitian  telah  selesai 

dimasukkan,   maka   perlu   dicek   kembali   untuk   melihat   kemungkinan- 

kemungkinan   adanya   kesalahan-kesalahan   kode,   ketidaklengkapan   dan 

sebagainya, kemudian dilakukan koreksi.
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Menganalisa  data  penelitian  deskriptif  dapat  digunakan  dengan  analisis 

univariat  artinya  analisis  yang  dilakukan  pada  setiap  variabel  secara  statistik 

deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai distribusi frekuensi karakteristik 

responden (usia, jenis kelamin, derajat hipertensi dan prediabetes) dan tiap variabel 

penelitian dalam bentuk presentase. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Puskesmas Cimahi Selatan pada bulan 

Desember 2016  –  Februari 2017.  Kegiatan penelitian  yang dilakukan  meliputi 

pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan glukosa darah pada responden yang 

sebelumnya  telah  melakukan  puasa  minimal  delapan  jam  sebelum  dilakukan 

pengambilan darah kapiler. Didapatkan 26 responden penelitian yang memenuhi 

kriteria inklusi. 

Karakteristik Pasien Hipertensi Dengan Prediabetes di Puskesmas Cimahi 

Selatan 

 

Gambaran  karakteristik  dilihat  dari  distribusi  usia,  jenis  kelamin,  derajat 

hipertensi dan prediabetes yang menjadi responden penelitian di Puskesmas Cimahi 

Selatan, seperti yang dijelaskan pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Gambaran Kejadian Prediabetes di Puskesmas Cimahi Selatan 

 
Variabel N % 

Usia 

< 40 Tahun 

≥ 40 Tahun 

2 

24 

7,7 

92,3 

Total 26 100 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

5 

21 

19,2 

80,8 

Total 26 100 
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Variabel 

 
 
 
 
 

n                                         % 

Derajat Hipertensi 

Hipertensi derajat 1 19 73,1 

Hipertensi derajat 2 7 26,9 

Total 26 100 

 
 

Prediabetes 

Positif 18 69,2 

Negatif 8 30,8 

Total 26 100 

 
 

Tabel 4.1 menunjukan bahwa dari 26 responden yang diteliti, sebanyak 19 

(73,1%) diantara mengalami kondisi hipertensi derajat 1 dan 7 (26,9%) mengalami 

kondisi hipertensi derajat 2. Banyak diantaranya yang mengalami prediabetes yakni 

sebanyak  18  (69,2%)  dan  8  (30,8%)  tidak  mengalami  kondisi  prediabetes, 

begitupula  yang  dijelaskan  pada  penelitian  Puji  tahun  2011  bahwa  dari  31 

responden yang menderita hipertensi ada 10 responden (32,3%) yang mengalami 

diabetes melitus dikarenakan penyakit tekanan darah tinggi merupakan salah satu 

faktor  risiko  diabetes  melitus  “faktor  risiko  yang  tidak  dapat  dimodifikasi“. 

Tekanan darah tinggi salah satunya dapat menimbulkan resistensi insulin  yang 

merupakan  penyebab  utama  peningkatan  glukosa  darah,  sehingga  orang  yang 

menderita hipertensi memiliki risiko peningkatan glukosa darah.9 

 

Sebagian besar usia responden penelitian yang mengalami kondisi prediabetes 

di Puskesmas Cimahi Selatan pada penelitian ini, yakni pada kelompok usia lebih 

dari 40 tahun sebanyak 24 orang (92,3%). Hal ini sesuai dengan Persatuan Diabetes 

Indonesia (PERSADIA) tahun 2009 bahwa faktor risiko dari kondisi prediabetes 

yaitu  usia  lebih  dari  40  tahun  merupakan  predisposisi  tersering  dari  kondisi 

prediabetes dan penurunan fisiologis. Kondisi prediabetes sering terjadi pada usia 

40 tahun, semakin bertambahnya usia makin meningkatnya kadar glukosa darah 

dengan berbagai faktor risiko. Hasil penelitian ini sesuai oleh Riskesdas, yakni ada 
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kecenderungan  prevalensi  kenaikan  glukosa  darah  dengan  bertambahnya  usia. 

Namun prevalensinya cenderung menurun kembali setelah umur 65 tahun. Pada 

umur 45-54 prevalensi prediabetes mencapai 2,7%, umur 55-64 mencapai 3,7%, 

umur 65-74 mencapai 3,4%, umur > 75 mencapai 3,2%.13 Pada penelitian ini lebih 

banyak berjenis kelamin perempuan yaitu 21 orang (80,8%), hal ini sesuai pada 

penelitian oleh Puji dan Margo pada tahun 2011 di Semarang didapatkan bahwa 

perempuan  lebih  berisiko  mengalami  kondisi  prediabetes  dikarenakan  dengan 

berbagai faktor risiko.  Sindroma  siklus  bulanan  (premenstrual  syndrome)  dan 

pasca  menopause  yang  membuat  distribusi  lemak  tubuh  menjadi  lebih  mudah 

terakumulasi. Selain itu, pada perempuan yang sedang hamil terjadi 

ketidakseimbangan  hormonal.  Hormon  progesteron  menjadi  tinggi  sehingga 

meningkatkan  sistem  kerja  tubuh  merangsang  sel-sel  berkembang,  selanjutnya 

tubuh   akan   mengirim   sinyal   lapar   dan   puncaknya   menyebabkan   sistem 

metabolisme  tubuh  tidak  dapat  menerima  langsung  asupan  kalori,  sehingga 

menggunakannya secara total maka akan terjadi peningkatan glukosa darah.5,9 

 

Patogenesis prediabetes sebagian besar terjadi akibat dari resistensi insulin. 

Resistensi insulin yaitu gagalnya jaringan target untuk merespon insulin secara 

normal.  Pada  kondisi  prediabetes  mula-mula  timbul  resistensi  insulin  yang 

kemudian oleh peningkatan sekresi insulin untuk mengkompensasi resistensi yang 

terjadi   agar   kadar   glukosa   darah   tetap   normal.   Insulin   dilepaskan   untuk 

meningkatkan ambilan glukosa di otot dan jaringan perifer. Kadar glukosa puasa 

tergantung  pada  produksi  glukosa  hepar  (glikogenolisis  dan  glukoneogenesis), 

kadar insulin puasa dan sensitivitas insulin.10
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SIMPULAN 
 

1. Pada  penelitian  ini  didapatkan  responden  penelitian  sebanyak  26  orang, 

dengan hasil  sebanyak 18 orang (69,2%) mengalami kondisi prediabetes dan 8 

orang  (30,8%)  tidak  mengalami  kondisi  prediabetes.  Gambaran  kejadian 

prediabetes berdasarkan usia responden terbanyak  yaitu lebih dari 40 tahun 

sebanyak  24  orang  (92,3%), sementara itu  berdasarkan  jenis  kelamin  yakni 

perempuan sebanyak 21 orang (80,8%) dan laki-laki sebanyak 5 orang (19,2%). 

Berdasarkan  derajat  hipertensi  didapatkan hasil  sebanyak  19  orang  (73,1%) 

mengalami hipertensi derajat satu dan 7 orang (26,9%) mengalami hipertensi 

derajat dua. 

 
 

SARAN 
 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti mengkaji faktor-faktor risiko 

lainnya yang dapat terjadi kondisi prediabetes seperti, pola makan, aktivitas 

fisik, indeks massa tubuh dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kadar 

glukosa darah. 

2. Meningkatkan edukasi pada dokter umm sebagai petugas kesehatan agar pasien 

hipertensi  dilakukan  pemeriksaan  gula  darah  secara  rutin  agar  kejadian 

prediabetes dapat diminimalisir atau dicegah lebih dini di Puskesmas Cimahi 

Selatan.



 


